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w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie ze środków gminy Żary  
o statusie miejskim dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Żarach Nr XXXVI/146/17 z dnia 30 listopada 
2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Lub. 2017 r. poz.  2597, 2018 r. poz. 50 
oraz 2021 r. poz. 112) Burmistrz Miasta Żary 

ogłasza termin składania wniosków

o udzielenie ze środków gminy Żary o statusie miejskim dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków  

do dnia 15 lutego 2022 r.

Wniosek o dotację powinien zawierać w szczególności:
• imię, nazwisko, adres lub nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dotację;
• zakres rzeczowy prac lub robót;
• kalkulacja przewidywanych kosztów brutto realizacji prac lub robót budowlanych; 
• harmonogram prac wraz ze wskazaniem źródeł finansowania;
• oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi 

zapewniającymi prawidłową obsługę wykonanych prac;
• oświadczenie wnioskodawcy o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł 

na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku (części zabytku) oraz o wystą-
pieniu o takie środki do innych podmiotów.

Do wniosku należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem 
następujące dokumenty, w szczególności:
• decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczy wniosek;
• aktualny odpis z księgi wieczystej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące licząc od 

dnia złożenia wniosku. W przypadku ograniczonego prawa rzeczowego lub stosun-
ku zobowiązaniowego inny dokument potwierdzający sposób władania do nieru-
chomości;

• kosztorys ofertowy planowanych prac wraz z przedmiarem robót lub kosztorys in-
westorski;

• przewidywany harmonogram prac objętych dotacją;
• zatwierdzony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę i decyzją właści-

wego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót 
lub orzeczenie właściwego organu nadzoru budowlanego, gdy wniosek dotyczy 
prac lub robót przy zabytku nieruchomym. W przypadku prac przy zabytku rucho-
mym należy dołączyć ponadto program prac.

• dokumentacja fotograficzna aktualnego stanu technicznego zabytku objętego wnio-
skiem o dofinansowanie, w postaci papierowej lub cyfrowej.

ogłoszenie burmistrza miasta żary
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Remont ulicy Staszica został zakoń-
czony. Co z II częścią tej ulicy? 
- Tylko część mieszkańców ulicy Staszica 
może cieszyć się z przebudowanej drogi. 
Remont był generalny i objął: kanalizację, 
oświetlenie, chodniki i nawierzchnię. Wy-
konaliśmy go dzięki Funduszowi Inwestycji 
Lokalnych. W ramach tego dofinansowa-
nia zdobyliśmy kwotę ponad 4,1 mln. zł, 
którą w części tj. ponad 2,6 mln. przezna-
czyliśmy na to przedsięwzięcie. Niestety 
nie udało się nam przebudować odcinka 
od skrzyżowania z ul. Ludową do skrzyżo-
wania z ul. Zielonogórską. Problem to brak 
pełnego porozumienia z konserwatorem 
zabytków w kwestii starych lip rosnących 
przy tej drodze. Zadanie będziemy realizo-
wać w tym roku. Mam nadzieję, że poko-
namy wszystkie przeszkody i mieszkańcy 
będą cieszyć się dobrym stanem drogi, 
chodników i oświetlenia na całej długości 
ul. Staszica.

Jakie zadania będą realizowane w ra-
mach Żarskiego  Budżetu Obywatel-
skiego w roku 2022? Co, Pani zdaniem,  
jest najbardziej potrzebne dla naszego 
miasta?
- Żarski Budżet Obywatelski to program 
realizowany od 2013 roku. W jego ramach 
mieszkańcy zgłaszają przedsięwzięcia, które 
są dla nich ważne. Następny etap, to pozy-
skanie jak największej liczby głosów popar-
cia. Propozycje, które wygrywają głosowa-
nie realizowane są przez urząd w kolejnym 
roku budżetowym. Na cały program prze-
znaczamy kwotę 1 mln. zł. Nie mają tu zna-
czenia plany i koncepcje urzędu, spełniamy 
oczekiwania mieszkańców. W tym roku bę-
dziemy realizować 8 zadań. Największe pod 
względem finansowym to utwardzenie tere-
nu i modernizacja drogi przy ul. Baczyńskie-
go oraz oświetlenie sceniczne w obiekcie 
Luna. Poza tym budowa zatoki parkingowej 
przy ul. Częstochowskiej, zakup kamery ter-

mowizyjnej na potrzeby OSP Żary-Kunice, 
rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wy-
poczynkowej przy SP 2, montaż lampy so-
larnej i monitoringu wizyjnego przy stawie 
„Przeprawowy”, budowa wybiegu dla psów 
przy ul. Paderewskiego, stanowisko do tre-
ningu sportów walki na stadionie Syrena. 
Przedsięwzięcia są różnorodne, wynikają  
z potrzeb środowisk. Wnioskodawcy mają 
zapewnienie, że zostaną wykonane w da-
nym roku budżetowym, ponieważ są wpro-
wadzane do planu wydatków majątkowych 
w tym inwestycyjnych.

Jaka jest Pani wizja dotycząca żar-
skiego zamku?
- To bardzo trudna rewitalizacja ze wzglę-
du na historyczny obiekt, ale mam nadzie-
ję, że za kilkanaście lat będzie pięknym 
symbolem naszego miasta. Zamek otrzy-
maliśmy w darowiźnie od jego właści-
cieli. W tym roku miną dwa lata. W ciągu 
tego czasu we współpracy ze społecznym 
użytkownikiem jakim jest Stowarzyszenie 
Region Łużyce wykonaliśmy wiele prac ra-
tujących tę budowlę. Przede wszystkim na-
stąpiła odbudowa hełmu wieży zamkowej 
po pożarze, oczyszczona i zabezpieczona 
fosa zamkowa. Przeprowadzona została 
ekspertyza techniczna stanu zachowania, 
wykonana  inwentaryzacja architektonicz-
no-budowlana oraz skan 3D zamku. Obec-
nie prowadzone są prace zabezpieczające 
dach skrzydła południowo-zachodniego. 
Na główne prace pieniądze zostały po-
zyskane w Ministerstwie Kultury. Jest to  
w sumie kwota ponad 800 tys. zł. Chcąc 
zdobyć duże środki finansowe na odbu-
dowę zamku musimy dysponować pro-
jektami. W związku z tym przygotowuje-
my się do postępowania konkursowego,  
w ramach którego zostanie wyłoniony 
wykonawca projektu kompleksowego re-
montu zamku. Na ten cel pozyskaliśmy 
kwotę ponad 1 mln zł w ramach Funduszy 

pytają burmistrza
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Norweskich. To wielkie przedsięwzięcie 
będzie realizowane etapami. W przyszło-
ści chcielibyśmy, aby w zamku swoją sie-
dzibę miał USC wraz z salą ślubów. Zależy 
nam, aby obiekt miał charakter międzyna-
rodowy. Sprawi to Centrum Telemanna 
i Współpracy Polsko-Amerykańskiej. Bę-
dzie to miejsce spotkań, konferencji, wy-
staw, wydarzeń kulturalnych. 

Jakie hobby ma burmistrz naszego mia-
sta?

- Realizacja zainteresowań w naszym życiu 
odgrywa bardzo ważną rolę. Jest to czas wy-
tchnienia, radości, spontaniczności i odpo- 
czynku. Mimo upływu wielu lat ciągle ko-
cham wędrówki po górach. W czasie każ-
dego urlopu z ogromną przyjemnością 
zaliczam kolejne górskie trasy. Poza tym 
rower, nordic walking i dobra książka od-
rywająca mnie od trosk dnia codziennego.

odpowiada Danuta Madej
Burmistrz Miasta Żary



Urząd Miasta Żary

ŻARY, pl. Rynek 1-5
tel. 68 470 83 00

www.zary.pl
email:miasto@um.zary.pl
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ŻARSKIE POWIETRZE - DANE POMIAROWE DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM 10 
 (stężenie średniodobowe, dopuszczalna wartość 50 µg/m³)

DANE POMIAROWE PYŁU PM 10 grudzień 2021  (µg/m³)

DATA WSCHOWA ZIELONA GÓRA ŻARY NOWA SÓL
01.12. 6,1 7,3 9,1 12,5
02.12. 6,4 10,1 11,0 11,9
03.12. 9,9 11,9 16,4 14,4
04.12. 20,4 13,9 16,7 23,8
05.12. 41,6 34,5 24,3 39,3
06.12. 48,7 26,1 27,4 35,7
07.12. 26,1 28,3 28,0 33,1
08.12. 24,2 29,6 31,5 33,1
09.12. 37,0 39,2 46,1 42,9
10.12. 57,6 46,7 45,7 58,5
11.12. 51,5 37,3 28,0 42,3
12.12. 33,3 24,1 22,4 35,0
13.12. 40,6 14,2 11,0 24,8
14.12. 29,2 16,6 17,5 18,7
15.12. 24,2 16,8 18,8 18,6
16.12. 15,7 14,3 12,4 14,1
17.12. 15,4 15,3 12,7 14,2
18.12. 10,6 9,8 7,1 9,7
19.12. 7,6 9,2 6,3 8,6
20.12. 15,9 10,9 8,8 12,4
21.12. 21,3 14,6 18,0 23,0
22.12. 17,1 24,5 26,9 37,1
23.12. 35,8 30,0 22,3 51,1
24.12. - 10,5 8,9 12,1
25.12. 29,3 19,5 44,3 30,8
26.12. 57,8 24,6 53,4 78,0
27.12. 43,1 43,3 59,5 47,5
28.12. 45,0 56,0 62,6 68,1
29.12. 23,7 20,0 11,6 28,0
30.12. 20,7 12,3 12,9 16,0
31.12. 6,1 7,7 10,1 8,7
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DANE POMIAROWE DLA BENZO(A)PIRENU
(pomiary manualne)

Dopuszczalna norma dla benzo(a)pirenu to 1ng/m³ i dotyczy pełnych dwunastomiesięcz-
nych cykli pomiarowych.  Wyznacza się ją dla substancji poprzez uśrednienie rocznych 

wyników pomiarów. Zatem, aby mówić o przekroczeniu lub braku przekroczenia poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu, muszą zostać wykonane pomiary z całego roku. 

DANE POMIAROWE DLA PARAMETRU BENZO(A)PIREN W PM 10  
październik 2021 (ng/m³)

DATA WSCHOWA ZIELONA GÓRA ŻARY NOWA SÓL
01.10. 1,5 0,5 0,9 1,4
02.10. 1,5 0,5 0,9 1,4
03.10. 1,5 0,5 0,9 1,4
04.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
05.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
06.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
07.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
08.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
09.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
10.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
11.10. 4,4 1,7 0,8 3,3
12.10. 4,4 1,7 0,8 3,3
13.10. 4,4 1,7 0,8 3,3
14.10. 4,4 1,7 0,8 3,3
15.10. 4,4 1,7 0,8 3,3
16.10. - 1,7 0,8 3,3
17.10. - 1,7 0,8 3,3
18.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
19.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
20.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
21.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
22.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
23.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
24.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
25.10. 7,6 2,5 6,1 7,2
26.10. 7,6 2,5 6,1 7,2
27.10. 7,6 2,5 6,1 7,2
28.10. 7,6 2,5 6,1 7,2
29.10. 7,6 2,5 6,1 7,2
30.10. 7,6 2,5 6,1 7,2
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działania ekologiczne szkół
Szkoła Podstawowa nr 5 im. polskich noblistów w Żarach

Działalność ekologiczna w Szkole Podsta-
wowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Ża-
rach prowadzona jest przez cały rok. Uczy-
my naszych uczniów odpowiedzialności za 
zanieczyszczenie środowiska tworzywami 
sztucznymi, organizujemy wystawy, poga-
danki i konkursy o tematyce ekologicznej. 
Zbieramy plastikowe nakrętki od butelek  
i zużyte baterie. 
Nasi uczniowie z rodzicami wykonują bud-
ki lęgowe dla ptaków oraz domki dla poży-
tecznych owadów, które są zawieszane na 
terenie szkoły i pobliskich ogrodów dział-
kowych. 

Nasza społeczność bierze aktywny udział 
w różnych proekologicznych zadaniach 
i akcjach ogólnopolskich, tych organizo-
wanych przez naszą gminę, czy funda-
cje, między innymi: „Sprzątanie Świata”, 
„Dzień Ziemi”, „Drzewko za makulaturę” 
organizowane przez Urząd Miasta w Ża-
rach, „Święto lasu i ochrony klimatu” orga-
nizowane przez Fundację Natura Polska.

Od kilku lat bierzemy udział w ogólnopol-
skiej akcji „Zimowego Ptakoliczenia” orga-
nizowanej przez Ogólnopolskie Towarzy-
stwo Ochrony Ptaków (OTOP). Celem akcji 
jest zaangażowanie uczniów w aktywne 
działania na rzecz poznania i ochrony 
środowiska w swojej okolicy. Uczniowie 
dokarmiają ptaki, obserwują i liczą celem 
stworzenia zestawienia najliczniej spoty-
kanych ptaków w okresie zimowym w bez-
pośrednim sąsiedztwie człowieka. Wyniki 
przekazywane są dla OTOP w celu śledze-
nia potencjalnych zmian i sprawdzenia, 
czy pokrywają się one z badaniami profe-
sjonalnych ornitologów.
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REMONTY, INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2021

Informacji dotyczącej ulicy Sarniej i Dziewina 

W dalszym ciągu prowadzone są prace na ul. Sarniej związane z korytowaniem pod 
ułożenie warstw konstrukcyjnych docelowej nawierzchni, korytowaniem pod zjazdy do 
posesji, układaniem krawężników. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 
30.04.2022 r.

Lp. Realizator Nazwa zadania Wartość zadania

1. Szkoła Podstawowa Nr 8

Położenie kostki polbrukowej o łącznej 
powierzchni ok. 140 m2 na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego 
w Żarach.

24.108,00 zł

2. Szkoła Podstawowa Nr 5 Zakup ścianki sensoryczno-multimedialnej. 17.500,00 zł
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organ podatkowy w roku 2021

• rozłożył na raty
- zaległości podatkowe – 3 podatnikom, na łączną kwotę należność główna 54.539,96 zł 
+ 3.495,00 zł % + ustalono opłatę prolongacyjną 2.654,00 zł 
- podatek - 1 podatnikowi, kwotę główną 11.072,00 zł + 182,00 zł opłatę prolongacyjną,
po dogłębnej analizie dokumentów z uwagi na ważny interes podatnika i interes pu-
bliczny.
• umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami i opłatę prolongacyjną
8 podatnikom w łącznej kwocie: należność główna 54.711,00 zł + odsetki 21.818,00 zł  
+ opłatę prolongacyjną 437,00 zł, po szczegółowej weryfikacji dokumentów przedłożonych 
w trakcie toczących się postępowań podatkowych. Wszystkie okoliczności zostały głęboko 
rozważone i ocenione a ostateczne rozstrzygnięcia są ich logiczną konsekwencją.
• dokonał zwrotu części podatku akcyzowego
Realizując Ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej udzielił pomocy pu-
blicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Udzielił dla 14 rolników w łącznej kwocie 
13.806,70 zł. Ustawa określa zasady i tryb zwrotu podatku akcyzowego, burmistrz wła-
ściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współpo-
siadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, 
zwrot podatku.
• zwolnił na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Żarach
Wykonując uchwałę Rady Miejskiej w Żarach w sprawach zwolnień z podatku od nie-
ruchomości, organ podatkowy będąc zobowiązany przepisami prawa do ich realizacji 
dokonał zwolnień z podatku od nieruchomości w następstwie spełnienia warunków 
określonych w uchwale, zwolnił 2 podatników na łączną kwotę 209.292,98 zł.
• zwolnił na podstawie ustawy o podatku rolnym z tyt. nabycia gruntów rolnych 
Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 4, organ podatkowy jest zobowiązany do udzielenia zwolnie-
nia z podatku rolnego.
Udzielono ulgi ustawowej 2 podatnikom na łączną kwotę 1.623,39 zł. 

Wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego:

Na mocy Ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy może udzielić ulg w formie 
umorzenia zaległości podatkowej, odroczenia zapłaty podatku bądź rozłożenia na raty 
zaległości podatkowych podatnikom na ich wniosek po wystąpieniu przesłanek, tj. waż-
ny interes podatnika, interes publiczny. Ich zastosowanie musi wynikać ze złożonych 
dokumentów. 
W obecnej sytuacji epidemiologicznej uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów 
oraz pomoc przedsiębiorcom, która jest priorytetem, ulgi udzielane były na indywidual-
ny wniosek i oparte na bieżącej weryfikacji ich zasadności skorzystania bez konieczności 
ich wzywania do przedłożenia potwierdzających dokumentów w okresie późniejszym, 
co znacznie ułatwiało procedury postępowania, które i tak były wymagane przez Mini-
sterstwo Finansów.
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Natomiast drugi rodzaj ulg podatkowych to są zwolnienia z podatku od nieruchomości 
na mocy podjętej uchwały przez Radę Miejską w Żarach.
Jest jeszcze jeden rodzaj pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
do której wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce poło-
żenia gruntów został upoważniony do zwrotu podatku akcyzowego na mocy Ustawy  
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej .Wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników jest zadaniem 
zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymuje dotację celową  
z budżetu państwa na wykonanie tego zadania. 
Decyzje w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych mają charakter uznanio-
wy. W myśl art. 122 ustawy OP w toku postępowania w sprawie ulg w spłacie zo-
bowiązań podatkowych organ podatkowy podejmuje wszelkie niezbędne działania 
w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Decyzje 
wydawane w sprawach ulg podatkowych muszą spełniać określone wymogi i winny 
zawierać uzasadnienie odpowiadające rygorom z art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. 
Uzasadnienie wydanej decyzji ma na celu wykazanie prawidłowego procesu myślowe-
go, który doprowadził do ustalenia treści rozstrzygnięcia. Zaś motywy decyzji winny 
odzwierciedlać rację decyzyjną i wyjaśnić tok rozumowań prowadzących do zasto-
sowania konkretnego przepisu prawa materialnego do rzeczywistej sytuacji faktycz-
nej. Przedstawione argumenty winny zostać ujęte w taki sposób, aby były zrozumiałe  
i akceptowalne przez strony. Strona po zapoznaniu się z uzasadnieniem powinna za-
akceptować zasadność przesłanek faktycznych i prawnych, którymi kierował się organ 
przy załatwianiu sprawy. Oznacza to, że uzasadnienie takiego orzeczenia nie może 
odwoływać się jedynie do ogólnych zasad postępowania podatkowego i powszechno-
ści obowiązku płacenia podatków, ale przekonywująco i jasno uzasadniać fakty, które 
odnoszą się do potwierdzenia istnienia lub nieistnienia ważnego interesu podatnika 
lub interesu publicznego. 
Uzasadnienie decyzji uznaniowej nie może pozostawiać wątpliwości, że wszystkie 
okoliczności zostały głęboko rozważone i ocenione, a ostateczne rozstrzygnięcie 
jest ich logiczną konsekwencją.
Przepisy prawa podatkowego, posługując się pojęciami: ważnego interesu podatni-
ka bądź interesu publicznego, jednocześnie ich nie definiują, ani też nie odsyłają do 
innych aktów prawnych. Pojęcie ważnego interesu podatnika oraz interesu publicz-
nego są pojęciami niedookreślonymi, które nie mają stałej treści – pojęcia te mają od-
rębne znaczenie w zależności od kontekstu sprawy. Dlatego też ich treść jest oceniana  
z uwzględnieniem konkretnych okoliczności występujących w danej sprawie. W tym za-
kresie istnieje bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, które wskazują, jakie oko-
liczności powinny być brane pod uwagę przy ocenie przesłanek udzielenia ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych .
W pojęciu ważnego interesu podatnika, mieści się ochrona wartości powszechnie 
cenionych, wysoko usytuowanych w ich hierarchii. Przyjmuje się, że w ramach waż-
nego interesu podatnika mieszczą się np. sytuacje nadzwyczajne, czy losowe, utrata 
możliwości zarobkowania, albowiem z subiektywnego punktu widzenia praktycznie każ-
dy obowiązek zapłaty jest dolegliwy dla zobowiązanego do jego wykonania. 
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Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej 
oraz Rada Miejska w Żarach zapraszają 
osoby powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż. po-
siadające dolegliwości ze strony narządu 
ruchu oraz zamieszkałe na terenie nasze-
go miasta do udziału w Programie nieod-
płatnej rehabilitacji leczniczej.

Osoby zainteresowane rehabilitacją (po-
siadające skierowanie od lekarza opieki 
zdrowotnej) powinny zgłaszać się do reali-
zatora programu od poniedziałku do piąt-
ku w godz.: 8:00 do 20:00, to jest Centrum 
Rehabilitacji i Masażu ul. Głogowska 5A, 
Żary, tel. 792 399 577.
Termin realizacji świadczeń: 
do 30 listopada 2022 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać  
w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Żarach lub telefonicznie 
68 470 83 47.

REHABILITACJA LECZNICZA DLA OSÓB POWYŻEJ 65 r.ż. I PONIŻEJ 18 r.ż.

Natomiast przez interes publiczny rozumie się dyrektywę postępowania nakazują-
cą mieć na uwadze wartości wspólne dla całego społeczeństwa, takie jak sprawie-
dliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, sprawność dzia-
łania aparatu państwowego, korektę błędnych decyzji (wyrok NSA z 22.04.1999r. 
SA/Sz 850/98, wyrok NSA z 21.05.2003 r. III SA 2752/01).
Ulgi podatkowe stanowią odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatko-
wania, a zatem ich stosowanie może mieć miejsce w okolicznościach faktycznych nad-
zwyczajnych, z reguły od podatnika niezależnych. 
Wszelkie ulgi w spłacie należności podatkowych winny być traktowane jako wyjątek od 
zasady powszechności płacenia podatków w określonych ustawowo terminach i mogą 
być stosowane tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdy zapłata należności na ogólnie 
obowiązujących zasadach nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od podatnika.
Reasumując, należy stwierdzić, że ocena, czy w danej sprawie zachodzą okoliczności, 
które mogą być uznane za stanowiące o ważnym interesie podatnika lub interesie pu-
blicznym, należy do organu podatkowego dokonującego rozstrzygnięcia w sprawie.  
Jednak uznaniowość nie oznacza dowolności w podejmowaniu decyzji. Organ podat-
kowy jest zobowiązany wyważać interes społeczny z indywidualnym interesem podatni-
ka w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Należy uwzględniać też sytuację budżetową miasta.
W przypadku rozłożenia na raty zaległości podatkowej czy podatku organ podatkowy 
niemalże zawsze wydaje decyzję pozytywną.
Należy mieć na względzie również art. 7 Konstytucji RP oraz art. 120 Ordynacji podatko-
wej, organ podatkowy ma obowiązek stosowania przepisów prawa.
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WYKAZ
OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH 

OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2021 ROKU

Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 37 ust.1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) 

podaje do publicznej wiadomości

wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposia-
dających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku 
 

• Industrial Center Sp. z o.o.
• Tandem Sp. z o.o.
• Sawiuk Artur
• Żebrowscy Barbara i Janusz
• Janków Henryk, Janków Marek
• Matyjasek Bożena
• Okapiec Jan 
• Skotnicki Wiesław
• Szkolnik Monika i Seweryn
• Rybiak Małgorzata i Michał

 
wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej w 2021 roku – na podstawie ustawy 

• Franczuk Franciszek
• Sokołowska Jadwiga
• Nowak Piotr
• Babula Władysław
• Kalicki Wiesław
• Kalicki Przemysław
• Sawiuk Piotr
• Rybiak Michał
• Rybiak Teresa
• Rybiak Małgorzata
• Szkolnik Seweryn
• Śliwkiewicz Adam
• Szklarz Roman
• Kowal Beata

Żary, dnia 3 stycznia 2022 r.
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WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT 

UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W 2021 ROKU 
W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ

Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 37 ust.1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) 

podaje do publicznej wiadomości

wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposia-
dających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono 
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umo-
rzenia. 

Rozłożenia: 
• Tandem Sp. z o.o.
• Żebrowscy Barbara i Janusz
• Sawiuk Ewelina i Artur
• Karbowiak Anna

 
Umorzenia zaległości podatkowej:

Żary, dnia 3 stycznia 2022 r.

Lp. Nazwisko i imię / nazwa firmy Kwota umorzenia Przyczyna

1. Tandem Sp. z o.o. 437,00 zł Interes podatnika

2. 105. Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ 12.562,00 zł Interes podatnika

3. Janków Henryk, Janków Marek 19.862,00 zł Interes podatnika

4. Matyjasek Bożena i Jan 1240,00 zł Interes podatnika

5. Okapiec Halina i Jan 20.997,00 zł Interes podatnika

6. Piniuta Wiktor, Czerep Paweł 807,00 zł Interes podatnika

7. Sawiuk Ewelina i Artur 5.536,00 zł Interes podatnika

8. Mulawa Tomasz 15.525,00 zł Interes podatnika



15



16

ŻARY, TU CHCĘ ŻYĆ!!!

W lipcu 2021 r. kompletna propozycja projektu „Żary, tu chcę żyć!!!” znalazła się wśród 
29 miast, którym przyznano dofinansowanie w wysokości 3 521 346,00 euro w ramach 
Programu „Rozwój Lokalny”. Nasz projekt zakłada realizację zintegrowanej, przemyślanej, 
długofalowej wizji rozwoju i funkcjonowania miasta, zmierzającej do zahamowania lub spo-
wolnienia negatywnych trendów rozwojowych lub katalizowania pozytywnych zmian. 

Projekt finansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021  
oraz w 15% z budżetu państwa.
 

Wspólnie działamy na rzecz Europy,
zielonej, konkurencyjnej 
i sprzyjającej integracji
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PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO
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Gmina Żary o statusie miejskim (Beneficjent) w partnerstwie z: 
1. Uniwersytetem im. A.Mickiewicza w Poznaniu, 
2. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz 
3. Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 
w porozumieniu z gminami: Lipinki Łużyckie i Trzebiel realizowała w latach 2019-2021 
projekt dofinansowany z funduszy europejskich na podstawie umowy o dofinanso-
wanie projektu POWR.02.10.00-00-5006/18-00 w ramach programu operacyjnego wie-
dza edukacja rozwój 2014-2020 oś priorytetowa i efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki  i edukacji, działanie: wysoka jakość systemu oświaty pn.: „Lubuska 
Szkoła Ćwiczeń  w  Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”.
Celem projektu była poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu 
wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w Szkole Podstawowej 
Nr 5 w Żarach w sieci z 9 szkołami, we współpracy z partnerami. 
100% dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.008.396,81 zł. 
Trwałość projektu: 5 lat.

LUBUSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ w żarach
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rzeczywiste zmiany zadłużenia miasta

wg stanu na 31.12.2021 r.

prognozowane dochody 
w 2021 r.

198.039.019,44 zł

wg stanu na 31.12.2021 r.

prognozowane wydatki majątkowe, 
w tym inwestycyjne

24.172.530,00 zł

2010 2014 2018 2019 2020 2021

22,88
%

22,54
%

16,98
%

22,28
%

21,27
%

19,81
%

monitoring 
finansów publicznych

Joanna Wojak
Skarbnik Miasta Żary
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18.01.2022 r. do Oddziału dla Dzieci i Galerii Kolebka zawitała grupa podopiecznych Sto-
warzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”. Dziękujemy za miłą wizytę  
i zapraszamy ponownie. Zachęcamy do wypożyczania książek.

WIZYTA W BIBLIOTECE

Miejska Biblioteka Publiczna

ŻARY, ul. Wrocławska 11
tel. 68 374 37 36

www.mbp.zary.pl
email:mbpzary@wp.pl
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Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najlepsze życzenia w Dniu ich święta. Uwa-
żamy, że nie ma dla wnuków większej przyjemności, niż czas spędzony z kochającymi 
Dziadkami podczas czytania ciekawych bajeczek.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W ODDZIALE DLA DZIECI
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Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego

ŻARY, pl. Kard. S. Wyszyńskiego 2
tel. 68 363 83 70

www.muzeumzary.pl
email:muzeum@muzeumzary.pl

26

Pod takim hasłem Muzeum zorganizowao dla dzieci pierwszy tydzień ferii. Uczestnicy 
lukrowali pierniki, lepili pierogi, piekli ciasteczka, wyrabiali miasło i ucierali przyprawy.

Ferie ze smakiem
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11 stycznia odbył się konkurs wiedzy historycznej pt. „Wiem wszystko o historii porce-
lany”. Był to już czwarty konkurs w VII Turnieju Wiedzy Historycznej w roku szkolnym 
2021/2022. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 19 uczniów ze szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych powiatu żarskiego.
W kategorii Szkoła Podstawowa: 
I miejsce zajęli ex aequo Szymon Zaród ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach i Agata 
Pisarska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Żarach,
II miejsce uzyskała Hanna Kiwerc również ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach, 
III miejsce otrzymali ex aequo Bartosz Kruczkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 5, Kacper 
Kliński i Lena Łysek – oboje ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach.

Konkurs wiedzy historycznej

Agata Pisarska Szymon Zaród

Hanna Kiwerc Bartosz Kruczkiewicz
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W związku ze zmianą aranżacji wystawy stałej w Muzeum, począwszy od  
11 lutego 2022 roku sala, w której prezentujemy żarską porcelanę będzie 
niedostępna dla zwiedzających. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia. 
Kto jeszcze nie widział niech się spieszy!

Zmiany w Muzeum

W kategorii Szkoła Ponadpodstawowa najlepsze wyniki uzyskały uczennice z Zespołu 
Szkół Technicznych w Lubsku: 
I miejsce zdobyła Karolina Kotwicka, 
II miejsce Dominika Magdziarz, 
III miejsce Michalina Goch.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.
Kolejny konkurs odbędzie się 10 lutego pod hasłem: „Marek Edelman i jego czasy” – 
konkurs z okazji 100. rocznicy urodzin bohatera powstania w getcie warszawskim.

Kacper Kliński Lena Łysek

Karolina Kotwicka Dominika Magdziarz Michalina Goch
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Żarski Dom Kultury

ŻARY, ul. Wrocławska 7
tel. 68 374 24 13
www.dkzary.pl

email:sekretariat@dkzary.pl

32

Rok 2022 rozpoczęliśmy z przytupem. 
Pierwszym koncertem w Lunie był występ 
jubileuszowy popularnego zespołu Raz 
Dwa Trzy, który zebrał mnóstwo pozy-
tywnych recenzji. W Salonie Wystaw Arty-
stycznych mogliśmy oglądać przejmującą 
wystawę „Bohaterowie” kolektywu Nanga 
Pictures ukazującą trud walki z pandemią 
pracowników ochrony zdrowia i innych 
ludzi zaangażowanych w dbanie o nasze 
bezpieczeństwo. Oprócz tego podziwiali-
śmy szczegółowe modele aut, czołgów, sa-
molotów i innych pojazdów przygotowane 
przez Artura Śniateckiego.

Choreografka Alicja Minc odwiedziła Te-
atry Tańca i poprowadziła dla nich week-
endowe warsztaty. Tancerze z Żarskiego 
Domu Kultury dali popis umiejętności 
w spektaklu „Spektrum” w reżyserii i cho-
reografi i Bożeny Wróbel.
„COOLturalne Ferie” zgromadziły dzieci 
i młodzież na różnorodnych warsztatach. 
W programie mieliśmy zajęcia teatralne, 
teatralno-fi lmowe, taneczno-plastyczne, 
literackie i inne. Przeprowadziliśmy też 
pierwszy turniej komputerowych rozgry-
wek FIFA 2022. Jak widać żarska kultura 
ma się całkiem dobrze.

Nowy Rok, nowa energia!
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